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Jílkova galerie se proměnila ve vysněný svět Zbyňka Semeráka

Na konstrukcích v budově bazénu se
podepsala koroze, dokončení se zpozdí. Strana 2

V knihovně vystavují kresby ilustrátoři
knížek Markéty Pilátové. Strana 3

Nejlepší orientační běžci roku 2018 jsou
ze Severky Šumperk. Strana 6

Zbyněk Semerák, jenž tiše „opustil“ svět ve dvaapadesáti letech, si rád „vyhrával“ s detaily, čímž velmi namáhal své oči. Ke konci
aktivní tvorby tak opouštěl pro něj typické černobílé kresby tuší a věnoval se spíše temperám. 
Foto: P. Kvapil
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Program na únor 2019

Vážení a milí čtenáři,
leden, únor – to jsou ideální měsíce k tomu,
abyste svůj volný čas mohli trávit nejen procházkami zimní přírodou, bruslením či lyžováním, ale také návštěvou koncertu, plesu,
divadla, výstavy, kina… Možností je nepřeberně a je jen na vás, co si z bohaté nabídky
kulturních, společenských a sportovních aktivit v našem městě vyberete.
Nové výstavy chystají na únor vlastivědné muzeum, Galerie Jiřího Jílka, Eagle Gallery i divadlo. Těšit se můžete na premiéru Jiráskovy
Vojnarky, na Keltský večer a na koncert kapely
Poletíme?, na besedu o horách úžasných, na
setkání s farářkou Sandrou Silnou či na nový
cyklus Klasika Viva slovem.
Únor, to je samozřejmě Preludium Aloise Motýla, ale také Šumperská zimní padesátka.
Je to ale i měsíc, na jehož konci letos uplyne
padesát let od upálení studenta šumperské
„průmyslovky“ Jana Zajíce na protest proti
okupaci sovětskými vojsky a nastupující normalizaci. Město společně s dalšími organizacemi připomene výročí této tragické události
několika akcemi. Více se o nich dočtete
v tomto vydání Živé brány. Přeji hezké únorové
dny.
Z. Kvapilová, redaktorka
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25. února to bude
přesně 50 let od chvíle,
kdy vzplála další pochodeň.
Osobnost Jana Zajíce
a jeho čin v kontextu tehdejší
i současné doby přibližuje inscenace
šumperského divadla Pochodeň č. II.
Foto: M. Štěpánek
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Do neděle 3. února je v Galerii Jiřího Jílka k vidění výstava temper a tužkových kreseb šumperského rodáka
Zbyňka Semeráka, nazvaná Vysněný
svět. Na vernisáži ji druhou lednovou
středu uvedl sběratel a bývalý ředitel
olomouckého památkového ústavu
Pavel Konečný, jenž se téměř pět desítek let věnuje fenoménu tzv. art brut.
Právě on dílo tohoto umělce „čistého
srdce“ zdokumentoval a vytvořil z něj
alba, která věnoval jeho rodině.
„Zbyněk Semerák neprošel žádným
výtvarným vzděláním. Byl samouk,
který se ale velmi intenzivně zajímal
o kulturní projevy. Měl obrovskou
knihovnu plnou encyklopedií, z nichž
čerpal různé náměty z oblastí řecké
mytologie, filozofie, ale také z rozvoje

Příští číslo vychází 6. února 2019

techniky. Rád maloval vzducholodě,
letadla, lokomotivy… Jeho dílo by
se dalo označit jako tvorba nové invence,“ řekl Pavel Konečný. Ten se se
Zbyňkem Semerákem seznámil před
mnoha lety díky kamarádovi, který zasedal v komisi, jež vybírala díla
do prodeje tehdejších galerií Dílo.
„Byl to tichý, nesmírně plachý člověk,
který jen málokdy vycházel ze svého
domova. Dalo by se říci, že měl obavu,
strach ze společnosti, z lidí. Nejlépe mu
bylo doma nad kuchyňským stolem,
kde pravidelně ráno po snídani začal
tvořit. Patřil k těm, pro které je jejich
vysněný svět vším,“ podotkl sběratel
a připomněl, že díky výstavám v Olomouci, v Litoměřicích a na Slovensku
se jeho tvorba dostala i do světa. „Vy-

Distribuce od 7. 2. do 8. 2. 2019

stavoval v rámci větší kolekce v Bruselu
a také v Americe. Zbyněk Semerák je
pro mě slavný šumperský rodák, jehož
dílo si zaslouží pozornost,“ zdůraznil
Pavel Konečný.
-kv-

Výstavu uvedli kurátor galerie Miroslav Koval a sběratel Pavel Konečný.

Foto: -pk-
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Informace/Rekonstrukce bazénu
zpravodajství/rozhovor
Zastupitelé
se sejdou
ve čtvrtek 24. ledna
Ke svému prvnímu zasedání v roce
2019 se sejdou šumperští zastupitelé zítra, tedy ve čtvrtek 24. ledna.
Schválit by měli první rozpočtová
opatření, jež se týkají investičních
akcí v letošním roce, a také výsledky prvního kola hlasování o udělení Cen města Šumperka za rok
2018. Chybět nebude ani řada majetkoprávních a také finančních
záležitostí. První letošní zasedání
Zastupitelstva města Šumperka začíná v 15 hodin v zasedací místnosti
městské úřadovny v Rooseveltově
ulici. 
-kv-

Na webu
je aplikace
zimní údržby
Mapovou aplikaci nazvanou Zimní
údržba, v níž lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých
komunikací ve městě, ale také dobu,
za kterou by měly být uklizené, najdou zájemci na webu www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích
Komunální služby a Komunikace.
Přímo z aplikace lze poslat e-mail
s dotazem či připomínkou, jež se
vztahují ke konkrétnímu místu.
Připomínky k zimnímu úklidu je
možné sdělovat i dispečerské službě,
která funguje ve dnech nepříznivého
zimního počasí. Podněty, jež budou
na čísle 604 920 123 nahlášeny, musí
pracovník zaznamenat do dispečerské knihy s poznámkou o způsobu
řešení.-kv-

Domácnosti
navštěvují zástupci
agentury Median
Výběrové mezinárodní šetření politického postoje probíhá v lednu
a únoru ve vybraných městech republiky. Do projektu, který provádí
agentura Median, byl zařazen také
Šumperk.
Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel České
republiky týkajících se domácností
i mezinárodní politické situace. Data
ze všech zemí tak umožní lépe srovnávat společenské postoje v jednotlivých státech. Výběr domů a bytů je
náhodný, dotazování trvá necelou
půlhodinu a výzkum je zcela anonymní. Bližší informace poskytne
agentura Median, tel. č. 225 301 639,
e-mail: politicke.postoje@median.cz.
Více na www.median.cz.
-red-

Na konstrukcích se podepsala koroze, dokončení bazénu se zpozdí
Rekonstrukci krytého plaveckého
bazénu na Benátkách zkomplikoval
špatný stav některých železobetonových, ocelových a stropních konstrukcí
a částečně i hydroizolací. Ten se ukázal po dokončení demoličních prací,
kdy se obnažila celá vnitřní dispozice.
Přestavba bazénu se tak prodraží a prodlouží.
„Když se stavba dokonale rozkryla,
objevily se technické záležitosti, které
předchozí průzkumy nemohly zachytit. Měli bychom být připraveni na to,
že zde vzniknou vícepráce,“ řekl šumperský starosta Tomáš Spurný během
prohlídky bazénu, na niž byli pozváni
všichni zastupitelé. „Nyní je nejvhodnější chvíle, abyste se se stavem bazénu
seznámili, a měli tak vlastní představu,
když bude předmětem dalších projednávání,“ doplnil starostu Patrik Tomáš
Pavlíček, ředitel Podniků města Šumperka, které plavecký areál prostřednictvím své dceřiné společnosti provozují.

Ocelové vazníky v bazénové hale jsou
zejména v místech uložení značně zkorodované.
Foto: -pkManažer projektu Alan Řeháček
z dodavatelské firmy PKS stavby ze
Žďáru nad Sázavou upozornil zastupitele nejprve na špatný stav některých
železobetonových konstrukcí. „Potíž
představuje samotná kvalita některých
betonových konstrukcí. Když beton
tryskáme, někde se vymývá pryč. Laboratorní zkoušky ukázaly, že má místy
mnohem nižší pevnost, než je třeba.
Části ocelových stropních výztuží, které byly v kontaktu s vnějším prostředím
a měly malé krytí betonem, extrémně
zkorodovaly,“ podotkl Řeháček. Současně upřesnil, že po otryskání betonu
v rámci sanace byl nejhorší stav zjištěn
u železobetonové stropní desky v prvním podzemním podlaží pod „skleníkem“, kde je značně zkorodovaná
výztuž oddělená od nekvalitního betonu. Průvlaky nesoucí tuto desku jsou
navíc z nekompaktního betonu a jejich
spodní výztuž není zatažena do sloupů,
jež průvlaky podepírají. Nyní se tak nabízejí dvě možnosti. Buď problematické části sanovat mnohem náročnějším
způsobem, nebo je zbourat a vybudovat novou funkční konstrukci.

Zastupitelé se seznámili se špatným stavem konstrukcí i s dalšími problémy, jež se
ukázaly po dokončení demoličních prací. 
Foto: P. Kvapil
Další komplikací, zjištěnou po odkrytí všech vrstev podlah, je, že ne
všechny stropy jsou betonové, jak se
původně předpokládalo. „Stavebně-technický průzkum probíhal za plného provozu, takže sondy se dělaly
z vrchní části, která byla betonová.
Po odkrytí se ale ukázalo, že pod betonem jsou hurdisky, které nemohou nést
nově budované příčky, a je tedy nutné
je vybourat a nahradit betonovou konstrukcí,“ upřesnil manažer projektu.
Problém se objevil také u ocelových
polorámových vazníků, nesoucích
střechu a prosklenou stěnu v bazénové
hale. Z těch se měly odstranit plechy,
nosné profily vyspravit, otryskat a natřít. Zpětně navařené plechy a opravené polorámy se pak měly opatřit
protipožárním nátěrem a obložit fundermaxovými deskami v imitaci dřeva.
Po odbourání se však zjistilo, že vazníky jsou zejména v místech uložení
značně zkorodované, neboť na ně řadu
let působila vlhkost. „Protože se bude
dělat nová střecha bazénu, nabídli jsme
možnost je kompletně demontovat
a nahradit dřevěnými lepenými vazníky s tím, že pohledová část zůstane
zachovaná. I architekt je toho názoru,
že si bazén takové řešení zaslouží,“
uvedl Řeháček a poznamenal, že by tak
v budoucnu odpadly pravidelné kontroly nátěrů ocelových vazníků.
Velmi špatný je rovněž stav hydroizolací. Původní fólie pod stávajícími
nosnými stěnami a příčkami v prvním
podzemním podlaží totiž měly zůstat
zachovány a napojeny na nové podlahové izolace. Po vybourání podlah se
ale v některých místech zjistilo zavlhnutí stěn. Řešením bude vložení nové
izolace pod tyto stěny.
Venkovní práce v současnosti „zastavilo“ počasí. Někdejší padesátimetrový
bazén musí firma zaizolovat a celý zasypat. V jeho místech vznikne slunící
a odpočívací louka. Do menší „pětadvacítky“ se pak vloží nerezová vana,
do níž povede hromadná skluzavka pro
tři až čtyři osoby. Nejprve je ale nutné

sanovat železobetonovou konstrukci,
protože výztuž venkovního bazénu je
rovněž napadena korozí. „Stavebně-technický průzkum zde neproběhl,
neboť za provozu se k vaně bazénu
nedalo dostat,“ vysvětlil manažer projektu a dodal, že vany obou vnitřních
bazénů jsou v pořádku.
Demoliční práce předepsané projektem jsou v současné době téměř
hotové. V této souvislosti padla otázka,
zda by nebylo lepší celý objekt zbourat a postavit nový moderní bazénový komplex. „Máme základy, funkční
bazénové vany a zachován je i objem
masy budovy. Fasáda, na níž se strhne
dřevěné obložení, se pouze nově natáhne. Pokud bychom měli vše zbourat,
stavební suť recyklovat, nebo odvážet
a skládkovat, a postavit nový bazénový
objekt, bylo by to mnohem dražší než
rekonstrukce,“ odpověděl Alan Řeháček, podle něhož by se již žádné další
nepříjemné překvapení objevit nemělo.
Náročná rekonstrukce bazénu odstartovala loni v polovině října po téměř půlročním zdržení, způsobeném
odvoláním neúspěšného uchazeče
o tuto zakázku, firmy Hochtief CZ Praha, k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Ten začátkem října potvrdil,
že Podniky města postupovaly v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Vybraný zhotovitel, žďárská
společnost PKS stavby, má na realizaci
celého díla patnáct měsíců, které začaly
běžet okamžikem převzetí staveniště.
Podle harmonogramu by tak měl zakázku dokončit příští rok v lednu. Již
teď je ale s ohledem na uvedená zjištění
zřejmé, že se termín prodlouží odhadem o čtyři měsíce.
Nutné vícepráce si vyžádají rovněž
náklady navíc. Nabídková cena přitom
činila sto padesát pět milionů korun.
„Dodavatel předloží tento týden návrh
změnového listu, v němž budou vyčísleny vícenáklady. Správní rada PMŠ ho
31. ledna projedná a rozhodne o dalším
postupu,“ uvedl ředitel Podniků města
Patrik Tomáš Pavlíček.
-kv-
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ŠumpeRUN proběhne Ilustrátoři knížek Markéty Pilátové vystavují v knihovně
Bránou Jeseníků
Město Šumperk společně s Tělovýchovnou jednotou Šumperk připravuje na neděli 2. června první
ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost nazvaný „ŠumpeRUN“. Součástí závodu, jenž
bude startovat i končit na náměstí Míru u radnice,
budou vložené závody pro děti a bohatý doprovodný
program.
„S nápadem uspořádat běžecký závod přišel Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších vztahů
a spolu s Janem Kosteckým z tělovýchovné jednoty se
rovnou chopil organizace,“ říká šumperský starosta
Tomáš Spurný a dodává, že organizační tým doplnil
ještě Michal Kleštinec. Účastníci závodu přitom poběží historickým centrem města.
„Loni na podzim jsme rozjeli přípravy, které jsou
poměrně náročné už jen proto, že jde o vůbec první ročník akce tohoto typu. Museli jsme najít vhodnou trasu, začít vyřizovat všechna potřebná povolení
a oslovovat případné sponzory,“ popisuje Bohuslav
Vondruška. Poměrně těžký byl podle něj i výběr
vhodného názvu. Pořadatelé se nakonec rozhodli
pro „ŠumpeRUN“. „Hledali jsme název, jenž bude
alespoň trochu originální, bude odkazovat na město
a zároveň nebude příliš dlouhý. ŠumpeRUN navíc foneticky odkazuje na obyvatele Šumperka,“ vysvětluje
Vondruška.

Autorem logotypu závodu je Lukáš Taneček.
Autorem grafického návrhu logotypu je Lukáš
Taneček z Hradce Králové, který před sedmi lety
vytvořil jednotný vizuální styl města. „Zadání znělo, aby logotyp vycházel z korporátního stylu města
a vyjadřoval dynamiku běhu. Myslím, že grafik naše
očekávání naplnil. Symbol běžce je navíc poskládán
z křivek stylizovaného písmene M původního šumperského logotypu,“ objasňuje Vondruška.
Závod se odehraje první červnovou neděli. Celé
jeho zázemí, včetně startu a cíle, bude umístěno
u radnice na náměstí Míru.
Desetikilometrový závod se poběží na tři kola,
z nichž každé bude měřit asi 3,33 kilometru, a předcházet mu budou závody pro děti, od těch nejmenších
po největší. Podrobné propozice běhu najdou zájemci
na www.sumperun.cz. 
Pokr. na str. 7

Na snímku zleva spisovatelka Markéta Pilátová, ředitelka knihovny Kamila Šeligová a ilustrátoři Jakub Hříbek
a Olle Trottestam v doprovodu maminky. 
Foto: P. Kvapil
Kresby Daniela Michalíka, Olleho Trottestama
a Jakuba Hříbka, ilustrátorů dětských knih Markéty
Pilátové, zdobí do konce února stěny půjčovny pro
mládež v knihovně T. G. Masaryka. Na vernisáž výstavy druhý lednový čtvrtek dorazili navzdory sněhové kalamitě nejen Olle a Jakub, ale také Markéta
Pilátová, podle slov ředitelky knihovny Kamily Šeligové nejen regionální autorka, ale především úžasná
kamarádka šumperské knihovny.
„Nápad knihovny uspořádat výstavu ilustrátorů
mých knih mě velmi potěšil. S Ollem se dnes vidím
poprvé, ale s Kubou jsem se seznámila už dříve díky
knihovně a jeho hříbkové kuchařce, kterou tu mají,“
řekla s úsměvem Markéta Pilátová a upřesnila, že Jakub Hříbek, jenž maluje ústy, ilustroval knížku o Janu
Antonínu Baťovi, určenou brazilským dětem, které
Markéta Pilátová učí češtinu ve škole J. A. Bati v São
Paulu. „Knížka je dvojjazyčná, česko-portugalská,
a dětem přibližuje příběh jejich města a školy. Inspiraci k nádherným obrázkům Kuba „nasál“ na internetu a během své návštěvy ve Zlíně,“ vysvětlila

autorka knížky, kterou nejvíc „dojal“ obrázek emigrantů s kufry a s lodí, jenž zdobí obálku.
Švédský školák Olle Trottestam, který přijel
do Šumperka se svou českou maminkou, vytvořil ilustrace ke knize Velký úklid. „K Ollemu mě přivedla
společná kamarádka z vysoké školy, jež mi o něm vyprávěla a říkala, že má velký výtvarný talent. Olle je
autista, má rád pořádek a jeho kresby věcí, které mají
obličeje, jsou nádherné. Okamžitě oslovily i nakladatelství Meandr, jež má na výtvarníky vysoké nároky
a které knížku vydalo,“ popsala Pilátová.
Třetí ilustrátor, absolvent pražské Umprum, Daniel
Michalík spolupracoval s Markétou Pilátovou na čtyřech publikacích. V půjčovně pro mládež jsou přitom
k vidění jeho kresby pro knihu Gorilí táta, kterou
Markéta napsala s Markem Ždánským. „S Danielem
jsem se seznámila díky Meandru. Oslovila mě hlavně
jeho jemná technika, která se mi moc líbí. Škoda, že
nemohl přijet a vidět tuto krásnou instalaci výstavy,“
posteskla si závěrem „přítelkyně“ šumperské knihovny Markéta Pilátová.
-kv-

SÍDLIŠTĚ SEVER – REFERENCE

Na setkání se probírala studie regenerace sídliště SEVER, připomínky lze zasílat do konce ledna
Dvacetihektarové území vymezené ulicemi Langrovou, Temenickou a Šumavskou, jež zahrnuje sídlištní zástavbu z konce sedmdesátých let minulého
století, projde rozsáhlou obnovou. Urbanistickou
studii, která danou lokalitu řeší, zpracoval brněnský
ateliér knesl kynčl architekti s.r.o., jenž s místní radnicí spolupracuje již řadu let. Návrh studie představili
minulou středu její tvůrci spolu s vedením města občanům během veřejného projednání ve zcela zaplněné školní jídelně v Šumavské ulici.
„Souběžně s chystanou rekonstrukcí Šumavské
ulice se chceme pustit i do revitalizace poměrně velkého celku všech přilehlých sídlišť. Umožní nám to
program Regenerace sídlišť, který je hrazen ze Státního fondu rozvoje bydlení a z něhož můžeme každý
rok čerpat pro jednotlivé etapy výstavby šest milionů

·umpersk˘ zpravodaj

HONGDU NAN-ČCHANG (ČÍNA) – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Na velkorysém prostranství před školou by mohlo
vzniknout obdobné dětské hřiště jako v čínském
Hongdu Nan-Čchang.
 Foto: prezentace ateliéru knesl kynčl architekti s.r.o.
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korun,“ řekl v úvodu setkání šumperský starosta Tomáš Spurný. Vzápětí připomněl, že materiál navazuje
na územní studii Erbenova - Fibichova z roku 2013,
jež ovšem řešila větší území sahající až po ulici J. z Poděbrad. Některé návrhy v ní obsažené tehdy vyvolaly
nevoli občanů, kteří sepsali petici „Zelené sídliště“, jež
žádala přepracování studie.
„Záběr území se postupně zmenšil, neboť bylo třeba
přizpůsobit se zmíněnému programu regenerace sídlišť
a také již zpracovanému projektu regenerace Šumavské
ulice. Současně jsme v urbanistické studii zohlednili
ONTARIO (CAN) – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
i řadu
připomínek občanů, které jsme obdrželi nejen
po projednání před pěti lety, ale rovněž po loňském
zveřejnění studie v listopadovém čísle Šumperského
zpravodaje,“ doplnil starostu Jakub Kynčl ze společnosti knesl kynčl architekti s.r.o.
Pokr. na str. 5
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SVČ Doris se ptá… Helena Dokoupilová je Podnikavou ženou roku 2018
Máme dostatek kroužků? Jaké nám
ještě chybějí? A co naše akce pro veřejnost? Řekněte nám, jak naši nabídku
hodnotíte. Pomůžete nám tak ještě více
uspokojit vaše požadavky.
Aktuálně přemýšlíme nad nabídkou kroužků a akcí pro školní rok
2019/2020 a prosíme vás, abyste přiložili ruku k dílu a řekli nám svůj názor.
Na našem webu jsme vytvořili odkaz,
kde můžete zhodnotit šíři naší nabídky
kroužků a akcí pro veřejnost.
Všechny vaše názory a myšlenky
pečlivě prostudujeme a posoudíme.
Pokud to bude v našich silách, uděláme
vše pro to, abychom vaše podněty zrealizovali. Věci, které budou komplikované, s omluvou odložíme na později.
Může se ale také bohužel stát, že některé vaše požadavky v našich podmínkách nebudeme schopni uskutečnit.
Rádi bychom vás tedy požádali o pár
minut vašeho času a vyplnění formuláře na adrese www.doris.cz/anketa.
SVČ Doris není organizace pouze
pro děti a mládež. Naším posláním je
zanechávat pozitivní nezapomenutelnou stopu ve volném čase všech věkových skupin. Proto neváhejte uvést
i aktivity pro dospělé.

Děkují vaši Dorisáci

Úspěšný rok má za sebou Helena
Dokoupilová, jež v Šumperku podniká v oblasti cestovního ruchu. Loni totiž uspěla v grantovém programu Podnikavá žena roku, který již počtvrté
vyhlásily Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR a organizace Ženy s.r.o. Z více než dvou
stovek přihlášených žen postoupila
na základě rozhodnutí odborné poroty do první „dvacítky“, z níž veřejnost
vybrala deset nejúspěšnějších podnikatelek. Helena Dokoupilová byla
jednou z těch, které si ze slavnostního
večera v hotelu Ambassador odnesly
ocenění Podnikavá žena roku 2018,
spojené s finanční odměnou.
„Ocenění je pro mě velkým vyznamenáním, kterého si nesmírně vážím. Zároveň je i závazkem pro další
práci,“ říká Helena Dokoupilová, jež
v oblasti cestovního ruchu samostatně podniká od října roku 2015. Konkurence je podle ní velká, především
díky internetovému prostředí. „Já ale
zastávám názor, že není nad osobní
přístup a pozitivní pohled,“ dodává.
Hlavním cílem udílení grantového
programu Podnikavá žena roku je
ocenění jejich práce a vize. Vyhlášení výsledků probíhá v rámci tradiční

Helena Dokoupilová si z hotelu Ambassador odnesla ocenění Podnikavá žena
roku 2018. 
Foto: archiv H. Dokoupilové
akce Den podnikatelů ČR. Během
loňského hlavního programu tak
mohly přítomné podnikatelky například diskutovat s premiérem a členy
vlády o tom, jak se u nás bude budovat digitální stát, jak jednotlivé rezorty

Centrální zásobování tepla v Šumperku a aspekty jeho provozu
V poslední době čelí vedení města Šumperka řadě
dotazů od občanů v souvislosti s nabídkami odpojení
od centrálního zásobování tepla (CZT). K této problematice vydal Olomoucký kraj na sklonku loňského roku příručku pod názvem Marketingová strategie
pro provozovatele soustav zásobování teplem na území Olomouckého kraje a také informační leták pro
uživatele dálkového vytápění.
„Obrací se na nás řada občanů s dotazy týkajícími
se nabídek na odpojení, jež dostávají. Doporučujeme
proto všem, aby se s informačním letákem dopředu
pečlivě seznámili,“ zdůrazňuje šumperský starosta
Tomáš Spurný.
Příručka vydaná Olomouckým krajem srozumitelně uvádí veškeré aspekty pro dodavatele a obsahuje
rovněž mnoho informací o dálkovém vytápění pro
odběratele. Zároveň uvádí veškeré případy nekalých
praktik v podobě nabídek na zřízení si domovních
zdrojů s použitím záměrně nesprávných a neúplných
výpočtů výsledných cen či technických parametrů

Soustavu centrálního zásobování teplem v Šumperku
vlastní společnost PMŠ. 
Foto: archiv

nabízených technologií. „Jde o obdobnou situaci jako
v případě nabídek levných energií. Je také třeba si
uvědomit, že podle energetického zákona veškeré náklady spojené s odpojením hradí ten, kdo je vyvolal.
Tyto náklady, které představují například i demontáž
přípojky až po páteřní rozvod, je nutné do výpočtů
zahrnout,“ upozorňuje starosta.
Neopominutelným faktem je rovněž ekologické
hledisko. Případným postupným rozpadem CZT
totiž dojde ke zhoršení situace ve městě. Emise NOx
a CO nejsou vidět ani cítit, mají však například vliv
na rozpad červených krvinek.
Podniky města Šumperka, vlastník CZT, ve spolupráci se společností Sateza coby provozovatelem
v současnosti přistoupily k investicím do ekologizace zdrojů. Zároveň se na náklady společnosti ČEZ
Energo realizují v soustavě další dva projekty kombinované výroby tepla a elektrické energie, z níž bude
Sateza do soustavy následně vykupovat významně
levnější teplo. Veškerá tato opatření jsou v době zdražování primárních energií v podobě zemního plynu,
elektrické energie a vody součástí řešení stabilizace
ceny tepla. Příspěvkem k budoucí nižší ceně je dnes
v legislativním procesu také Poslaneckou sněmovnou
již schválené snížení sazby DPH na teplo z patnácti
na deset procent.
Marketingovou strategii pro provozovatele soustav zásobování teplem na území Olomouckého kraje a informační leták naleznete na www.sumperk.cz
v sekci Aktuality a v sekci Podnikatel v záložce Strategické dokumenty města. Leták je v tištěné formě
k dispozici v informačním centru v budově divadla
na Hlavní třídě.
-redPozn. na závěr: vyjádření Energetického regulačního úřadu ve věci odpojování lze najít na: https://
www.eru.cz/-/dalsi-smejdi-u-dveri

digitalizaci uchopí a jak tímto krokem
hodlají snížit byrokracii. Jak Helena
Dokoupilová potvrdila, na první pohled progresivní téma se po pár minutách strhlo v ostřejší sociální dialog…
-red-

Upozornění Městského úřadu Šumperk, odboru
životního prostředí, na oznamovací povinnosti
* Povinnost původců odpadů zaslat Hlášení
o produkci a nakládání s odpady za rok 2018
do 15. února 2019 v případě, že produkovali
nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných
odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů,
a oprávněných osob v případě, že v roce 2018 nakládaly s odpadem. Uvedená povinnost se plní
prostřednictvím Integrovaného systému plnění
oznamovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován.
* Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování
uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší podat poplatkové přiznání do 31. března 2019
a povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní
evidence za rok 2018 do 31. března 2019. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník,
u něhož celková výše poplatků za provozovnu
za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.
Uvedené povinnosti se plní prostřednictvím
Integrovaného systému plnění oznamovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
Ohlašovatel musí být registrován.
Podrobnější informace a odkazy: https://www.
odpady.cz; www.ispop.cz a zákony č.25/2008 Sb.,
č.201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. v platném znění
a předpisy související.
R. Křížová, vedoucí oddělení
odpadů a ovzduší MěÚ Šumperk
Tisková oprava
V minulém čísle zpravodaje byla v článku „Liga proti
rakovině bilancuje“ uvedena nesprávná cena rekondičních pobytů v Novém Jičíně a v Luhačovicích. Jde
o částku přesahující 170 000 korun, nikoliv 70 000 Kč.
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Pošta Šumperk 2
je přechodně uzavřena
Lidé, kteří využívali poštu Šumperk 2, jež sídlila
v sousedství vlakového nádraží v části objektu, který patří městu a jejž čeká demolice, musejí s balíky
či dopisy zamířit na hlavní poštu v ulici Gen. Svobody 13. Zde mají klienti z pošty Šumperk 2 rovněž
uloženy oznámené zásilky k vyzvednutí, důchody
a odnosné zásilky. Bližší informace lze získat na tel.
č. 954 278 701.
Do lokality u nádraží se pošta ještě letos vrátí. Státní podnik jedná se Správou železniční dopravní
cesty o přestěhování své pobočky přímo do nádražní budovy. Předpokládaný termín otevření je
konec letošního června. 
-kv-

Loňské prosincové dny se ve škole v Šumavské ulici nesly v duchu solidarity a sounáležitosti s potřebnými. Žáci
VII. B třídy nacvičili milé a vtipné pásmo plné vánočně laděných písní a básní, které posléze představili nejen
rodičům a známým na vánoční besídce, ale především dětem v Pomněnce a seniorům v Diakonii ČCE Sobotín.
Pomněnkové děti měly z naší předvánoční návštěvy velkou radost, nesmírně si představení užívaly. „Sedmáky“
odměnily nejen velkým potleskem, ale také svým vlastním představením, jež všechny přítomné dojalo k slzám.
O týden později jsme zavítali do Domova se zvláštním režimem v Diakonii ČCE Sobotín, kde děti potěšily seniory
s Alzheimerovou chorobou. Setkání bylo pro nás všechny velmi emotivní, neboť jsme si uvědomili, jak je důležité
myslet na ty, pro něž je velmi obtížné vzpomenout si na cokoli ze svého života. Vánoční písně však mnohým seniorům v paměti utkvěly.
Do nového roku 2019 jsme vstoupili s dobrým pocitem, jenž v nás doznívá ze dnů naplněných dobrými skutky
v roce předchozím. Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci umožnili a kteří se na ní podíleli.

Text: P. Štětinová Buxbaumová, foto: J. Buxbaum

Miroslav Adámek otevřel svoji
senátorskou kancelář
Senátor za Šumpersko a Jesenicko Miroslav Adámek otevřel kancelář, kde se chce setkávat a mluvit
s lidmi. Nachází se ve třetím patře budovy bývalého kina Svět ve Slovanské ulici 16. Přístup do kanceláře je díky výtahu bezbariérový.
Nový člen horní komory Parlamentu je zájemcům
k dispozici každé pondělí od 14 do 17 hodin. Mimo
tyto hodiny je možné sjednat schůzku prostřednictvím e-mailu asistent@mirekadamek.cz, případně
na telefonu 777 844 452.
-red-

Na setkání se probírala studie regenerace sídliště SEVER, připomínky lze zasílat do konce ledna
Pokr. ze str. 3
Tomáš Spurný poté poznamenal, že u projektů tohoto typu se město téměř vždy potýká s rozdílnými
zájmy dvou i více skupin. „Jedni chtějí zaparkovat
před svým domem, druzí parkoviště příliš nemilují. A vždy je kontroverzní otázka zeleně. Pokud ale
chceme tuto akci zrealizovat a dospět k modernímu
sídlišti typu Prievidzská či Evaldova, je třeba najít
kompromis přijatelný pro všechny,“ zdůraznil starosta a ujistil, že předložená studie je zpracována především jako podklad pro žádost o dotaci ke Státnímu
fondu rozvoje bydlení. „Nejde o konečnou verzi.
Budeme naslouchat vašim připomínkám a se zástupci společenství vlastníků domů v této části města
chceme projednávat jednotlivé realizační stupně projektu,“ dodal.
Řešené teritorium, jež na východě ohraničuje Bratrušovský potok, zahrnuje ulice Erbenovu, Fibichovu, Čajkovského, Kmochovu, Březinovu a rovněž část
s obytnými domy mezi ulicí Šumavskou a Bratrušovským koupalištěm. Lokalita má podle brněnských
architektů řadu nedostatků. Kromě špatné technické
infrastruktury, nedotvořených prostranství a zanedbané zeleně je to především nedostatek parkovacích
míst. A právě na tyto oblasti se studie zaměřuje.
Počítá se zde s rekonstrukcí i vybudováním nových
chodníků, s výsadbou zeleně, s realizací cyklostezek,
sportovních ploch a několika dětských hřišť, z nichž
některá doplní i posilovací prvky pro dospělé, s obnovou městského mobiliáře, ale také s vytvořením psí
louky nebo místa pro grilování. Součástí regenerace
je rovněž výstavba nových odstavných a parkovacích
stání, včetně dvou případných dvoupodlažních parkovacích objektů, z nichž by jeden využil výškového
převýšení přirozeného svahu.
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Návrh řešení akcentuje hlavní pěší osu celého
území, která začíná u tzv. „Hokejky“ a pokračuje
severovýchodním směrem kolem budovy bowlingu,
samoobsluhy a restaurace směrem k velkorysému
prostranství před školou. Architekti ho pojali jako
zábavnou „zemi“. Vzniknout by zde mohlo hřiště
ve tvaru elipsy ohraničené běžeckou dráhou s plochami pro hraní, s pískovištěm a skluzavkami a s menší
lezeckou boulderovou stěnou. To vše dotvoří další
venkovní prvky a zeleň. V těsném sousedství by potenciálně mohla „vyrůst“ drobná stavba mateřského
centra, které by sloužilo jako zázemí pro rodiče s dětmi. Podél hlavní pěší osy doplněné středovým zeleným pásem je pak navržen obdobný nízkopodlažní
objekt, zamýšlený jako kavárna s venkovním posezením. V obou případech ale jde pouze o vizi, kterou
město v rámci regenerace realizovat nebude.

Skica prostranství před školou - návrh možného řešení. 
Skica: ateliér knesl kynčl architekti s.r.o.
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Nového řešení se dočkají i nábřeží a místo soutoku
Bratrušovského potoka a Temence. „Vstupní místo
směrem od centra města jsme pojali jako pobytovou
lávku - širší plató, které vytváří malé náměstíčko. Vodoteče pak lze upravovat, například drobným meandrováním nebo menší lávkou,“ popsal Kynčl.
V diskuzi, jež po přiblížení projektu architektem
Jakubem Kynčlem následovala, zazněla řada dotazů
i kritických názorů. Některým z přítomných se například nelíbilo urbanistické řešení oválného prostranství před školou, jiným uspořádání parkovacích ploch,
dalším zamýšlené mateřské centrum i kavárna. Mnozí
kritizovali to, že před setkáním neměli k dispozici situační výkres lokality, aby se mohli lépe připravit.
„Je nutné zmínit, že jde o velký projekt v řádu horních desítek milionů, který se bude realizovat nejméně
deset let v několika investičních etapách, navázaných
na možné dotace a na zvládnutelné celky. Studie počítá
s patnácti etapami, lze je ale spojovat a různě kombinovat,“ upozornil architekt a dodal, že na každou etapu
budou vypracovány detailní projektové dokumentace,
jež se budou projednávat samostatně. „Jsme uprostřed
procesu. Možnost vyjádřit se dneškem nekončí. Doma
si můžete situační plánek podrobně nastudovat a napsat nám své připomínky,“ zdůraznil starosta Tomáš
Spurný.
Studie i situační výkres lokality jsou přitom zveřejněny na webových stránkách města v sekci Aktuality
pod názvem „Veřejné projednání regenerace sídliště
Šumperk - SEVER“. Samotný výkres je pak k dispozici v informačním centru v budově divadla na Hlavní
třídě. Své připomínky ke studii mohou lidé posílat
do čtvrtka 31. ledna elektronicky na adresu sidliste@sumperk.cz., případně poštou na Městský úřad
Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
-kv-

62

Informace/Ohlédnutí za sezonou
zpravodajství/rozhovor

Severní Morava se rozrostla o svazek s pořadovým číslem 104
Jak je tomu u Severní Moravy zvykem, sborník Vlastivědného muzea
v Šumperku opět přináší rozmanitá
témata z různých oborů. Nový svazek
ocení nadšenci do archeologie, ale také
zájemci o místní historii, dějiny umění
nebo třeba geologii.
Ve sborníku tak čtenáři najdou článek o osídlení šumperského regionu
v mladší době kamenné, ale i studii
věnovanou současné grafičce a ilus-

trátorce Věře Kovářové. Seznámit se
také mohou například s osobnostmi,
které v období první republiky zastávaly úřad šumperského starosty. Rubrika Zajímavosti čtenářům mimo jiné
přiblíží dalšího severomoravského válečného hrdinu, plk. Josefa Březinu
z Bludova, legionáře a účastníka druhého odboje, nebo osudy jedné rodiny
šumperských „hraničářů“ v bouřlivém
20. století. Mnohé změny zažilo i Lo-

vecko-lesnické muzeum v Úsově, jehož
stodvacetiletou historii připomíná další článek. Plná zajímavých informací je
i rubrika Poklady z našich depozitářů.
Ta na úvod představí předmět, který je
jedním z nejstarších dokladů spojených
s využíváním koně na severní Moravě.
Tím předmětem je nedávno objevená
faléra z doby bronzové. V dalším článku vydá některá svá tajemství obraz
neznámé světice a na závěr rubriky se

čtenáři mohou seznámit s kolekcí loutkových divadel uchovávaných v muzejních sbírkách. Ve sborníku nechybějí
ani recenze a přehled nové vlastivědné
literatury. A to z obsahu není ani zdaleka vše.
Sborník lze zakoupit za devadesát
korun v recepci šumperského muzea.
Publikaci je také možné předplatit
na e-mailu zasobovac@muzeum-sumperk.cz.  P. Hajtmarová, VM Šumperk

Nejlepší orientační běžci roku 2018 jsou ze Severky Šumperk
Nejlepší orientační běžec České republiky pro rok 2018 je titul, kterým se
mohou honosit hned dva členové klubu
orientačního běhu Severka Šumperk.
Elitní světový běžec Vojtěch Král získal
tento titul již potřetí v řadě v kategorii
dospělých, Tereza Janošíková, patřící
mezi nejlepší světové juniory, obhájila
titul podruhé.
Vojtěch Král už několik závodních
sezon dělá radost všem příznivcům
orientačního běhu, svým fanouškům
a spoluběžcům. Rok 2018 byl pro něj
plný vrcholových klání, počínaje mistrovstvím Evropy přes mistrovství světa
a světovými poháry konče. Stabilní výkony v těchto kláních vynesly Vojtěcha
Krále na konečné 5. místo ve světovém
poháru 2018, na 3. místo ve světovém
rankingu ve sprintu a na 12. místo v lesních disciplínách.
Květnové ME ve Švýcarsku bylo pro
šumperského běžce dobrým vykročením
do sezony - 7. místo ve sprintu, 10. místo na krátké trati a 13. místo na trati
klasické. Navíc dvě 4. místa z týmových
soutěží, smíšených sprintových štafet
a ze štafet mužů, byla velmi cenná.
Po ME následoval prestižní domácí
šampionát, a to na sprintové trati. Historické uličky města Tábora Vojtěch
bezchybně doslova proletěl a popáté se
stal Mistrem ČR ve sprintu.
Srpnové MS v Lotyšku začalo nejkratší sprintovou disciplínou v historickém centru Rigy, jež nabídlo pro
závod zajímavé kulisy, ale také množství turistů na trati a bouřkovou přeháňku jako bonus. Vojtěch v kluzkých
dlážděných uličkách bojoval, ale
kýžená medaile z toho nebyla, jen
11. místo. V závodě na krátké trati
ve složitém terénu v okolí Siguldy podal vyrovnaný výkon, se 14. místem
byl spokojen.
Novou výzvou byl pro něj závod
na klasické trati, kterou běžel na MS
poprvé. Závod ve strmých a zarostlých svazích nad řekou Gaujou zvládl
na výbornou, 13. pozice mezi specialisty je vynikající. K úspěšné reprezentaci ČR rovněž přispěl svými výkony
v týmových soutěžích, v dramatickém
a vyrovnaném závodě mužských štafet

vybojoval v cílové rovince skvělé
5. místo a v závodě sprintových smíšených štafet se též podílel na 5. místě.
Světový pohár v Norsku se konal
na konci srpna, Vojtěch Král zde potvrdil svoji gradující formu 4. místem
v závodě na krátké trati, mužskou štafetu vytáhl na místo třetí.
Vrcholem sezony byl pro české závodníky, ale též pro pořadatele a diváky,
světový pohár, jenž se konal v domácích
terénech na začátku října. Série závodů
začala novou disciplínou, tzv. knock out
sprintem, v pražské Stromovce. V jednom dni se běžela kvalifikace, čtvrtfinále, semifinále, načež závod gradoval
finálovým během v prostorách kolem
Křižíkovy fontány. Vojtěch podal mistrovský výkon ve všech rozbězích, jednoznačně a s přehledem vyhrál i finále.
Radost a nadšení nebraly konce, vítězství na domácí půdě je obrovsky cenné,
je zadostiučiněním pro závodníka, ale
i pro celou sportovní veřejnost. Zajímavostí je, že během tohoto sprintového
dne naběhal vítěz v závodě a v rozklusání téměř 30 km. Následující den se
běžely sprintové smíšené štafety na Petříně a přinesly další českou radost v podobě 3. místa, ke kterému Vojtěch Král
podstatnou měrou přispěl.
Světový pohár měl na programu
i lesní disciplínu, krátkou trať, v typicky českém terénu, ve skalách okolo
hradu Valdštejna. Král zde běžel výborně, osmé místo potěšilo, českou radost
v podobě vítězství tentokrát způsobil
reprezentační kolega M. Nykodým.
Závěrečný sprint v Mladé Boleslavi
završoval čtyřdenní závodní kolotoč,
Vojtěch zde nepodal ideální navigační
výkon, což nemilosrdně znamenalo
14. pozici. V závěrečném hodnocení
světového poháru však udržel 5. místo,
čímž obhájil i loňské umístění.
Tereza Janošíková úspěšně závodila
na světové scéně v juniorské kategorii, ale první úspěchy získávala i mezi
dospělými. Z MS juniorů v Maďarsku
přivezla dvě stříbrné medaile, za sprint
a štafety, a jednu bronzovou ze závodu na klasické trati, k tomu přidala
ještě bramborové umístění na krátké
trati. Na ME dospělých ve Švýcarsku

Smíšená sprintová štafeta na 3. místě při světovém poháru v Praze na Petříně (zleva:
Nykodým, Janošíková, Knapová, Král). 
Foto: T. Bubela
potěšila 19. místem ve sprintu, toto
umístění zopakovala i na MS v Lotyšsku a vylepšila na 10. místo v závodě
světového poháru v Mladé Boleslavi.
V dospělé reprezentaci se stala stabilní členkou smíšených sprintových
štafet, významně přispěla k vynikajícímu 5. místu na MS v Lotyšsku
a 3. místu ve světovém poháru na Petříně. V týmu startovala se svým klubovým kolegou Vojtěchem Králem.
Šumperská závodnice má za rok
2018 navíc sbírku tří mistrovských titulů na domácí scéně, v kategorii juniorek vyhrála MČR v disciplínách
sprint, klasická trať a noční závod, stříbro vybojovala na krátké trati. Stala
se tímto nejúspěšnější individualitou
mezi českými orientačními běžci.
Klub Severka Šumperk má nejen dva
elitní běžce, reprezentanty Krále a Janošíkovou, ale i další závodníky, kteří
tvoří českou špičku. Anna Štičková reprezentovala ČR na světové univerziádě
a doběhla na výborném 9. místě v závodě světového poháru na Valdštejně.
Družstvo dospělých, jež dále tvoří Eliška Kuncová, Lenka Poklopová, Martin

Poklop, Marek Schuster a Václav Král,
dosáhlo v roce 2018 mimořádných
úspěchů, které vynesly klub na 1. místo
v počtu získaných medailí v domácích
soutěžích, Severka překvapila a předčila mnohem větší kluby. Jaké jsou hlavní
klubové úspěchy roku 2018? V Českém poháru štafet (seriál závodů) ženy
i muži brali 2. místo, v České lize klubů
se Severka umístila na místě 3. V prestižním závodě klubů na MČR se družstvo ve složení Schuster, Štičková, Král
Václav, Poklopová, Poklop, Janošíková
a Král Vojtěch probojovalo na vynikající 4. místo. Mistrovství republiky v závodech štafet bylo už jen třešničkou
na dortu celoročního snažení, když
muži (Schuster, Poklop, Král Vojtěch)
vybojovali bronzovou medaili a ženy
(Poklopová, Štičková, Janošíková) se
ozdobily medailí zlatou.
Loňské výsledky běžců Severky
Šumperk na světové scéně i na domácím
hřišti jsou příslibem i motivací do další
závodní sezony, nejen pro ně samotné,
ale také pro jejich soupeře. Nezbývá než
popřát orientačním běžcům hodně zdaru v roce 2019!
Z. Králová
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Beseda zve do Lotyšska Univerzita třetího věku zahájí v únoru další semestr
Lotyšsko je nepříliš vzdálenou zemí,
přesto o ní máme překvapivě malé povědomí. Cestovatelská beseda, kterou
pořádá v úterý 5. února šumperské
muzeum, nabídne formou promítání fotografií a dalších materiálů vhled
do její barvité historie, tajů nevšední
severské přírody, málo známých památek či překvapivých zajímavostí, včetně
místních jídel a pro našince netradičních zvyků. Popíše však také současné
životní poměry, politickou situaci, problematiku soužití s výraznou ruskou
menšinou nebo kulturní a historické
vztahy k Česku. Besedu, jež proběhne
od 17 hodin v Rytířském sále, povede
Jakub Halama.
-eš-

Univerzitu třetího věku při místní
Akademii J. A. Komenského navštěvuje již pětasedmdesát studentů ze Šumperka a jeho okolí. Nadcházející letní
semestr nabízí ke studiu dvě témata České dějiny a jejich souvislosti a Klenoty barokního sochařství v českých
zemích.
Virtuální univerzita třetího věku je
vzdělávací projekt určený především
seniorům, kteří chtějí smysluplně trávit
svůj volný čas. Systém výuky je založen
na skupinovém zhlédnutí multimediální
přednášky, předem natočené vysokoškolskými lektory. Poté následuje diskuze
a vypracování kolektivního testu.
Výuka v letním semestru bude za-

hájena ve čtvrtek 7. února. Přednášky
trvající půldruhé hodiny budou probíhat jednou za dva týdny, vždy ve čtvrtek, v učebnách Akademie Jana Amose
Komenského na náměstí Míru 4. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách
www.ajak-sumperk.cz, na nichž je možné
přihlášku i podat. Informace lze získat
rovněž na telefonu 603 293 688 nebo e-mailu prusova@ajak-sumperk.cz.
-red-

ŠumpeRUN
proběhne
Bránou Jeseníků
Pokr. ze str. 3
„Registraci spustíme v pátek
1. února,“ upřesňuje organizátor
závodu a podotýká, že zájemci mohou sledovat aktuální informace
také na www.facebook.com/sumperun. „S pořádáním závodu budou v den konání spojená i určitá
dopravní omezení, zejména v historickém centru a na pěších zónách.
Předem všem děkujeme za vstřícnost a trpělivost,“ uzavírá.
-kv-

Vikýřovická 12 opět zaznamenala rekordní účast Erbenova Kytice „ožije“ ve scénickém čtení i na výstavě
Slunečné počasí, náročná trať a pohodová atmosféra přilákaly na start
čtvrtého ročníku běžeckého závodu Vikýřovická 12 zkušené i amatérské běžce
nejen ze širokého okolí, ale i z různých
koutů republiky a ze zahraničí. Na startu
se jich sešlo sto třiasedmdesát.
Silvestrovský běh se poslední den
loňského roku poprvé přesunul na fot-

Ve Vikýřovické 12 změřili své síly 173
běžci. 
Foto: M & M photography

balové hřiště ve Vikýřovicích. Změna
místa konání závodu prospěla. Jeho
účastníci měli k dispozici více prostoru
a kvalitnější zázemí. Čtvrtému ročníku
také oproti předchozímu přálo počasí.
Na prosluněnou, i když značně rozbahněnou trať se v 11 hodin vydalo početné pole běžců.
V cíli se jako první objevil Marek
Minář (Andrlesport) v čase 43:42.
Nejrychlejší ženou byla Eva Filipiová
(TJ Šumperk), která s časem 51:10 obhájila své předloňské vítězství.
„Loňský ročník byl pro nás plný
změn, s nimiž jsme se museli vypořádat.
Myslím, že se nám to až na pár nedostatků celkem podařilo. Svědčí o tom
kladné ohlasy závodníků. Těší nás také
rekordní účast, která je pro nás zároveň
závazkem „dvanáctku“ dále zlepšovat,“
uvedl Jan Směšný, organizátor závodu.
-red-

Zajímavou akci chystají na únor pod
značkou Eagle Performance šumperská
Eagle Gallery a velkolosinská ruční papírna. Premiéra scénického čtení šesti
básní ze sbírky Kytice Karla Jaromíra
Erbena se odehraje v režii a dramaturgii Petra Krále ve čtvrtek 7. února
od 19 hodin ve velkém sále knihovny
T. G. Masaryka. Posluchači se mohou
těšit na Pavla Mareše, jenž coby jediná
historická postava K. J. Erbena prochází dějem, a na další postavy v podání
Olgy Kaštické, Petra Krále, Betty Fahrnerové a Karolíny Ščučkové. Jejich
přednes doprovodí originální hudební
improvizace na kytaru a klávesy Jana
Horníčka.
V rámci akce proběhne křest bibliofilie Erbenovy Kytice s grafikami
výtvarníka Güntera Hujbera, kterou
vydala losinská ruční papírna. K vidění
bude i výstava Hujberovy volné grafiky

G. Hujber, Kytice
ze souboru Kytice, již přiblíží kurátor
galerie Zdeněk Přikryl.
-kv-

Malé ohlédnutí za závěrem sezony Gymnastického klubu Šumperk
Podzimní sezona pro členky Gymnastického klubu Šumperk (GK) byla
velice náročná a děvčata musela zvládnout celou řadu závodů v tuzemsku
i v zahraničí a k tomu se připravit
na MČR družstev. Tomuto šampionátu předcházel krajský přebor a kromě
postupu do II. ligy získal oddíl několik
titulů přebornic Olomouckého kraje.
V nejmladší kategorii se titulem
může pyšnit Ivana Svobodová, v kategorii II. liga zvítězila Klára Peterková,
následovaná Lenkou Machytkovou
a třetí Sabinou Žandovou, šestou
Jitkou Machytkovou, sedmou Annou
Paraska, devátou Michaelou Janků
a desátou Marií Paraska. Ve III. lize
připadlo prvenství Adéle Osladilové,
ve IV. lize pak byla třetí Amélie Diňová a v V. lize vystoupila na stupínek
nejvyšší Markéta Hermannová, kterou
následovala Valérie Navrátilová.
MČR družstev se konalo v Praze
Černošicích v hale Věry Čáslavské.
Sportovní klání zahájila v sobotu sou-
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těž družstev I. ligy, na niž navázala
extraliga. V neděli se pak představila
družstva II. ligy. V ní měl Šumperk své
reprezentantky - Kláru Peterkovou,
Sabinu Žandovou, Kateřinu Friedlovou a Lenku Machytkovou, které

patřily k favoritkám soutěže. Děvčata
zařadila do svých sestav řadu nových
prvků, zejména na bradlech, prostných a kladině. Závod byl náročný,
gymnastky nastoupily až v druhém
sledu, dlouhá přestávka mezi rozcvi-

Z republikového šampionátu dovezla děvčata nepopulární bramborovou medaili.

Foto: MCR Praha Černošice
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čením a samotnou soutěží zanechala
své stopy, což se po zdařeném přeskoku projevilo na bradlech. Všechna
děvčata předvedla své náročné sestavy
s chybou, a to je stálo po absolvování
celého čtyřboje umístění na bedně.
Náš klub si z této vrcholné soutěže
odvezl nepopulární bramborovou
medaili. Přesto děvčatům gratulujeme
a snad jim to letos vyjde.
Spravit chuť si odjela malá skupinka
do města Bydgoszce v Polsku, kde se
konal mezinárodní Mikulášský závod.
Děvčata se nezalekla domácí konkurence, ale ani konkurence z Běloruska
a Ukrajiny. V mladší kategorii skončila
Lenka Machytková druhá a její sestra
Jitka brala bronz. Ve starší kategorii
zvítězila Klára Peterková a stříbrnou
medaili si odvezla Kateřina Friedlová.
Přes vánoční svátky si všichni užívali
volna a od 2. ledna již plně trénují, aby
se připravili na nadcházející sezonu.
J. Žandová,
trenérka GK Šumperk
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Městská knihovna T. G. Masaryka
Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro dospělé
8-18
8-18
8-18
zavřeno
8-18
8-12

Půjčovna pro mládež
9-17
9-17
9-17
zavřeno
9-17
8-12

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.
Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9-12 13-17
9-12 13-17
9-12 13-17
zavřeno
9-12 13-17
zavřeno

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz.

Centrum pro rodinu
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“
Sedmikrásek
		 Pro rodiče na RD a jejich děti
Každý čtvrtek od 9.30 hod. 		 Posezení pro seniory
v prodejně knih ve „FS“ 		 Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“
Cvičení s rehabilitačními prvky
		 Vede M. Vychopeňová.
Každý třetí čtvrtek v měsíci (24. 1.) 		 Adorace pro maminky
od 19 hod. v kapli ve „FS“		 Kontakt - P. Kočí, tel. č. 608 883 111
11. 2. v 10 hod. v kapli „FS“ 		 Mše svatá pro rodiče s dětmi
Bližší informace: : tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Sbor a Komunitní
centrum Armády spásy
Každou neděli od 15 hod. v „KC“ 		 Nedělní bohoslužba
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“ 		 Studium bible u kávy
Každou středu od 10 hod. v „KC“ 		 Konverzace angličtiny pro mírně
		pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál,
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Centrum sociálně
orientovaných inovací
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku
- PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI!
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kvalifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ *
MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor
- možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu
- určeno pro občany z území Místní akční skupiny Šumperský venkov * Aktivní
ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce - pro ženy 55+ nezaměstnané déle než
5 měsíců nabízíme komplexní podporu k uplatnění na trhu práce a možnost získat
dotované pracovní místo.
Bližší informace: L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz,
M. R. Štefánika 1, www.cpkp.cz.

SONS Šumperk
Klub sebeobsluhy
- vaření zrakově postižených
Křeslo pro hosta s R. Horákovou
ze Sdružení na obranu spotřebitelů
Téma bydlení, převod nemovitostí a dědictví
29. 1. od 14 hod. na „Majáku“ 		 Bowling na Majáku
		 Sraz ve 13.50 hod. před budovou Majáku
31. 1. od 10 hod. v „K“ 		 Kroužek šikovných rukou
		 - pletení z pediku
1. 2. od 9.30 hod. na Komíně 		 Keramika na Komíně
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.
24. 1. od 9.30 hod. v „K“ 		
		
28. 1. od 14 hod. v „K“ 		

Charita Šumperk
Každé pondělí od 15.30 hod. 		 Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek 		 Potravinová a hygienická pomoc
od 10.30 do 12 hod. 		 pro potřebné
Každé první úterý v měsíci od 15 hod. Svépomocná skupina
Každý první pátek v měsíci od 17 hod. Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umírající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291.

Schola Praktica - Centrum
Literární seminář představí praktických dovedností

tvorbu Jana Zahradníčka
Oblíbený literární seminář, který
pořádá šumperská knihovna TGM
a jenž vede Marie Brožová ze zábřežského gymnázia, pokračuje v únoru
další přednáškou. Uskuteční se v úte-

rý 5. února od 18 hodin v malém sále
knihovny a jeho tématem je Vizionář
i hlas svědomí našeho věku - Jan Zahradníček. Vstupné je třicet korun.
-red-

Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika
Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo
na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č.
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Každou sobotu

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1,
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. O. Hajduková, Mgr. P. Cepek, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

·umpersk˘ zpravodaj

9

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Šumperk, Hlavní třída 31
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nabízí ve školním roce 2019/2020 vzdělávání v oborech

· 63-41-M/02 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
· 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
denní forma vzdělávání
Studium v obou oborech je určeno žákům 9. tříd základních škol.

Pomaturitní studium
angličtiny
ve školním roce 2019/2020

RYCHLOST INTERNETU: AŽ 500 MBIT/S
DIGITÁLNÍ TELEVIZE: S FUNKCEMI NAHRÁVÁNÍ A ZPĚTNÉHO SLEDOVÁNÍwww.ajak-sumperk.cz
(AŽ 7 DNÍ)
Další informace: Ing. Jitka Bednářová – výchovná poradkyně
PŘES INTERNET BEZ
PAUŠÁLU
JAKO MODERNÍ
Akademie
J. A. Komenského,
náměstí MíruSLUŽBA
4, 787 01 Šumperk
Tel.: 583PERFEKTNÍ
213 349, 588 110 341VOLÁNÍ:
I e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

www.oa-sumperk.cz

VYSOKOKAPACITNÍ INTERNET V ŠUMPERKU
TO JE

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ
SELECT SYSTEM
RYCHLOST INTERNETU: AŽ 1000 MBIT/S, MEGARYCHLÉ ODEZVY
DIGITÁLNÍ TV V HD KVALITĚ: AŽ 150 PROGRAMŮ A ZPĚTNÉ SLEDOVÁNÍ (AŽ 7 DNÍ)
TELEFON, CLOUD, WEB PROSTOR, EMAILOVÉ SCHRÁNKY...
PRO VÍCE INFORMACÍ

Nás navštivte

Hl. Třída, Šumperk

Volejte

583 221 200

Pište

internet@spk.cz

Select system, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, šumperk | www.selectsystem.cz
zpravodaj_012019_bw_3.indd 1

16.01.19 21:12

SLEVA až

30%

na vybrané
brýlové
obruby

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 8. 2. 2019

Gabriela
Kousalová

MASÁŽE

Opět Vám zůstala klika
v ruce, polička je pořád
na skříni, kape kohoutek
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

•p
• ob
•

V Ř E NO
NOVĚ OTE

OPTOMEDIC DD s.r.o.
n.Svobody 19a,
787 01 Šumperk,
Šumperk
280 184
Gen.Svobody 19a
Hlavní Třída 10,
vořáková, Tel.:Tel:
583
280
185
774
959
531
Tel: 724 479 800

ová
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Centrum Estelle,
Čsl.Armády
2091,
Šumperk

IVA - IVA s.r.o.

Tel.: 777 845 294

723 577 750

Více informací na
www.optomedic.cz

gabrielakousalova@seznam.cz

Našich služeb mohou využít také
organizace a firmy (např. montáž
nábytku, drobné opravy apod.)!

Te

FORTEX-AGS, a.s.
se sídlem
v Šumperku
Jílová 1550/1

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ
V ŠUMPERKU?

Jsme realitní
kancelář,
Prodámekteré
i Vaši
můžete
důvěřovat.
nemovitost

Přijmeme:

STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
Jsme
realitní
SVÁŘEČE (metoda CO , TIG)
kancelář,
ZEDNÍKA
ELEKTROMONTÉRA
které můžete
AUTOMECHANIKA
2

Renáta Venclová

Radomíra Kupcová

makléřka

vedoucí kanceláře

602 531 103

důvěřovat.

kancelář,
Podrobnější informace k jednotlivým
pozicím naleznete
na stránkách
www.fortex.cz
které
můžete
KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz
důvěřovat.
VOLEJTE ZDARMA
800 900 015

Rekreační
objekty

Rekreační
objekty

www.fortexreality.cz
Rodinné
domy

Byty

Komerční
objekty

Pozemky

Rodinné
domy

Rekreační
objekty

Jsme real
kance
které můž
důvěřov

www

733 734 435

Prodáme i Vaši
nemovitost

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč
(dle pozic). Motivační finanční ohodnocení.
Jsme realitní
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

P

Byty

Komerční
objekty

Pozemky
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Přední evropský výrobce vláknocementové střešní krytiny

OBSLUHA
PŘIJME
TECHNOLOGICKÉHO
Z AMĚST NOVÉ
ZAŘÍZENÍ
NANCE
ELEKTRIKÁŘ
OBSLUHA TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
TOPIČ
Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?
NABÍZÍME VÁM:
 stabilní zázemí u zaměstnavatele
s dlouholetou tradicí
 5 týdnů dovolené
 měsíční motivační příplatky až do výše 25 %
tarifní mzdy
 odměna za odpracované směny
 odměny při pracovních a životních jubileích
 příspěvek na životní připojištění

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

 příspěvek na cafeterii
 příspěvky na rekreace, masáže, sportovní
aktivity aj.
 příspěvky na závodní stravu/ stravenky
 plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
 zvýhodněné mobilní tarify
 bezplatné nápoje

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 2. 2019 od 13 do 17 hod.

Představíme jednotlivé obory, ukážeme školu
a seznámíme Vás s podobou přijímací zkoušky.
Denní forma studia zakončená maturitní zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ
– tradiční obor v novém pojetí, řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
CESTOVNÍ RUCH
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certifikát průvodce cestovního ruchu
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– široké zázemí pro obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů ČR a ve veřejné správě
Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
– možnost studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

Možnost
ubytování na
domově mládeže
s celodenním
stravováním.
KONTAKT:

Libli, internet, který Vám bude nablízku

Vstupte s námi do roku 2019 s novou
značkou. Společnosti BAJA Group s.r.o.
jako síť BAJAnet a DaveNET s.r.o. nadále rostou a do našeho regionu přinášejí
novinky pro své zákazníky i veřejnost.
Rok 2019 slibuje spoustu novinek
V tomto roce budou společnosti modernější a hlavně budou blíže k vám,
k našim zákazníkům.
Jak to? Proč ta změna?
Společnosti se spojily s dalšími lokál-

ními poskytovateli internetu na Moravě, aby společně vytvořili silnou značku
s tou nejmodernější technologií velkých
hráčů. Přitom si chtějí udržet i nadále svou místní, sousedskou přívětivost
a dostupnost, jak jste byli dosud zvyklí.
Naše filozofie se nemění, budeme
fungovat pod novou značkou Libli
Společnosti regionálního a místního charakteru nemají takové rozpočty
do rozvíjení svých služeb jako velcí

nadnárodní operátoři. Tuto slabinu
chceme odstranit právě spoluprací
a provázáním s ostatními vybranými
partnery, poskytovateli internetu. Tak
vznikla značka Libli.
Libli vyjadřuje LIdskost a BLÍzkost,
kterou k vám zákazníkům cítíme
Libli se stává naší součástí a díky této
značce k vám můžeme přivést technologii schopnou postupně zkvalitnit
a zrychlit internetové připojení právě

v našich lokalitách. Věříme, že místní firma zná svého zákazníka osobně
a nejlépe. Jsme v dosahu, a pokud
s námi budete potřebovat cokoliv řešit,
můžete nás osobně kontaktovat.
Můžete nás vídat v nových autech
značky Libli
Už dnes nás můžete vídat na cestách
v autech se značkou Libli, ke které se
připojujeme a o které budete více a více
slyšet.
Náš internet v dosahu dalších koutů celé Moravy
Díky spolupráci s ostatními operátory pod značkou Libli vás tak budeme moci připojit i na jiných místech
a v různých městech a obcích Moravy.
Například, pokud byste se rozhodli
koupit chatu třeba v kraji vína na jižní
Moravě, připojíme vás i tam.
Žijeme tu s vámi a jsme tu pro vás
Pokud vás napadnou nějaké dotazy,
nebojte se nás přímo zeptat. Pokud
budeme znát odpověď, rádi odpovíme,
a můžete se tak usmát a mávnout rukou
nad „zaručenými zprávami“, které prý
o nás kolují.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci
v novém, barevnějším a technologicky
vyspělejším kabátě.
Věříme, že si společně budeme moci
říct, že to má smysl a že se nám to Libli!
Vaše společnosti BAJA Group s.r.o.
- síť BAJAnet a DaveNET s.r.o.

12

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

MECHANIK
OBRÁBĚČ
POŽADAVKY:
• výuční list (strojař)
• praxe mechanika nutná
• znalost čtení technických
výkresů
• znalost práce na PC

JAKÉ U NÁS MÁTE ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:
• 5 týdnů dovolené
• Akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
• Stravování za dotovanou cenu
• Podpora vzdělávacích aktivit
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Odměna
ěna k pracovnímu jubileu, odměna dárcům krve
• Příspěvek
ěvek na sportovní aktivity

Zaujali jsme Vás?
ás?
583 360 142
dagmar.helova@tdk-electronics.tdk.com
onics.tdk.com

Opět Vám zůstala klika
v ruce, polička je pořád
na skříni, kape kohoutek
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

IVA - IVA s.r.o.

Tel.: 777 845 294
TDK Electronics s.r.o.
Feritová1
787 01 Šumperk

Našich služeb mohou využít také
organizace a firmy (např. montáž
nábytku, drobné opravy apod.)!

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace
• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek
• autorské právo
• právo trestní
Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727
kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

TRUCK CARGO PARK
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY
R ÁDI

BYSTE M ě LI SVÁ VOZIDLA V BEZPE č Í A POD DOHLEDEM ?

S V ěř TE

Gen. Krátkého 30, Šumperk

JE NÁM !

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A
KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ,
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA
na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz
nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054.

Kontakt na studijní oddělení:
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium

Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Kadeřník
Klempíř
Mechanik opravář
motorových vozidel
Obráběč kovů
Prodavač
Strojní mechanik
Tesař
Truhlář
Zedník
Operátor skladování
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik)
Nábytkářská a dřevařská výroba
Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)
Strojírenství - obsluha CNC strojů
Stavebnictví

Nástavbové denní studium

Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Podnikání

Kombinované studium

Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
Elektrikář - silnoproud

Strojní mechanik

Zedník

Tesař

15. 3. / 19:00

